
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 381 IM. K. K. 

BACZYŃSKIEGO  

W WARSZAWIE 

 

 
OBOWIĄZKI UCZNIÓW: 

 

1. Do szkoły może przychodzić tylko uczeń zdrowy, którego domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania najwyższych 

standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk po przyjściu do szkoły, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z 

toalety. 

3. Na terenie szkoły uczniów zobowiązuje się do ochrony ust i nosa podczas 

kaszlu i kichania, unikania dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane 

jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych. 

4. Przed wejściem do budynku szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje 

ręce. 

5. W przypadku korzystania z jednorazowych rękawic i/lub maseczek uczeń 

powinien wyrzucać je do wyznaczonych pojemników. 

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub w szafce. 

7. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i 

przyborów. 

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. 
 

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z 

Procedurami bezpieczeństwa  na terenie Szkoły Podstawowej nr 381 im. 

K. K. Baczyńskiego w Warszawie. 

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez 

opiekuna bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg 

oddechowych: 

 Podwyższona temperatura ciała 

 Ból głowy, mięśni, gardła 

 Kaszel, duszności i problemy z oddychaniem 

3. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów 

odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na 

ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego 

opiekuna i pracownika szkoły min, 1,5m. 



4. Opiekunowie przebywający na terenie szkoły zobowiązani są do 

stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Opiekunowie przebywający na terenie szkoły poruszają się tylko w 

wyznaczonych przez dyrektora miejscach. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni przestrzegają wytycznych dotyczących nie 

przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez 

dziecko do szkoły. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni regularnie przypominają dziecku o 

podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie 

podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i 

ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego 

numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora. 

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY: 

Zasady ogólne: 

I. Do szkoły może przychodzić tylko pracownik zdrowy, którego 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

II. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania najwyższych 

standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, ochrony ust i nosa 

podczas kaszlu i kichania. 

III. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach 

ogólnodostępnych 

 

1. Pracownik obsługi i administracji: 

 Pracownik pracuje w rękawiczkach i/lub dba o higienę rąk – często 

myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy 

twarzy, ust, nosa i oczu. 

 Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w 

którym pracuje. 

 Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, dyżurki, 

innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków. 

 Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki 

światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. 

telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem 

dezynfekującym lub wodą z detergentem. 



 Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi 

komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z 

detergentem. 

 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w 

domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

 Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z 

dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. 

 

2. Intendenta (stołówka): 

 Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi 

funkcjonowania zbiorowego żywienia. 

 Utrzymuje wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, 

opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców. 

 Posiłki wydawane są wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora 

szkoły. 

 Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekuje powierzchnie, sprzęty i 

pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz zmywalni. 

 Dba o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma 

tylko intendentka. 

 Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca 

uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na 

czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane 

pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. 

Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia za drzwiami. 

 Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem 

dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w 

domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

 

 

3. Nauczyciel: 

 Pracuje wg  zasad i harmonogramu ustalonego  przez  dyrektora, 

prowadząc zajęcia dydaktyczne realizowane we wskazanej formie 

(stacjonarnie lub zdalnie). 

 Wychowawca klasy ustala sposób szybkiej komunikacji telefonicznej 

z opiekunami uczniów. 

 Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z 

zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

 Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym 

pomieszczeniu lub w ogólnodostępnej przestrzeni szkoły. 

 Nauczyciel powinien zachować dystans społeczny z innymi osobami, 

w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący co najmniej 1,5 metra. 



 Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń 

Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób 

przebywających jednocześnie w w/w miejscu. 

 Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem 

dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w 

domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. 

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 

 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem 

lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez 

parownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i 

rękawiczki zostaje odizolowane do IZOLATORIUM – wyznaczonego 

pomieszczenia. 

2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości. 

3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

4. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała. 

5. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora 

bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji i ustala z 

rodzicem sposób odebrania dziecka ze szkoły. 

6. Rodzic ma obowiązek poinformować dyrektora o wyniku badania ucznia 

przez lekarza. 

7. Dyrektor szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego i organ prowadzący. 

8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

9. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, 

telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji. 

 

 

Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub 

choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

 Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego 

pomieszczenia – izolatorium 

 Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań 

zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki. 

 Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które 

podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa. 
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